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arra vonatkozóan, hogy előzetes részvételi felhívás közzététele nélkül hagyják 

jóvá a tárgyalási eljárás lefolytatását a köztisztasági szolgáltatás kiszervezésére – 

hulladékbegyűjtési és elszállítási tevékenység, valamint utcatakarítás 

Marosvásárhelyen, szolgáltatási szerződés alapján, sürgősségi eljárással, a 

98/2016. törvény 104-es cikkelye, (1)-es bekezdése, c) betűje, illetve a vonatkozó 

odaítélési dokumentáció szerint 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

Figyelembe véve: 

- Marosvásárhely Municípium polgármesterének Jóváhagyási referátumát; 

- Az újraközölt és aktualizált, a közműszolgáltatásokra  vonatkozó, 51/2006-

os törvény 1. cikkelyének (1) bekezdését, a 3. cikkely (2) bekezdését, a 7. 

cikkely (1) bekezdésének b) betűjét, összefüggésben értelmezve a 101/2006-os, 

aktualizált és újraközölt, a települések köztisztaságára vonatkozó törvénnyel; 

- Az utólagosan módosított és kiegészített,  98/2016-os, a közbeszerzésekre 

vonatkozó törvény 104. cikkelyének (1) bekezdésének c betűjét, összefüggésben 

értelmezve a 104. cikkely (4) bekezdésével; 

- a 109/2020 számú helyi  tanácsi  határozat  előírásait  arra vonatkozóan,  

hogy jóváhagyják a marosvásárhelyi  utcákról  a hulladék begyűjtését  és 

elszállí tását  célzó szolgáltatás szabályzatát ; 

- a 109/2020 számú helyi  tanácsi  határozat  előírásait  arra vonatkozóan,  

hogy jóváhagyják a marosvásárhelyi  utcákról  a hulladék begyűjtését  és 

elszállí tását  célzó szolgáltatás hatékonysági  mutatóit;  

- a 109/2020 számú helyi  tanácsi  határozat  előírásait  arra vonatkozóan,  

hogy jóváhagyják az alábbi  tevékenységeket:  a városbeli hulladék begyűjtésének 

és elszállításának, valamint az utcatakarítási szolgáltatásoknak közbeszerzési szerződés 

alapján történő kiszervezése – keretegyezmény, valamint a fentebb említett tevékenységekre 

a marosvásárhelyi köztisztasági közszolgálat kezelési módozatának megválasztása; 

- a 109/2020 számú helyi  tanácsi  határozat  előírásait  arra vonatkozóan,  

hogy jóváhagyják a városbeli hulladék begyűjtésének és elszállításának, valamint az 

utcatakarítási szolgáltatásoknak közbeszerzési szerződés alapján történő kiszervezése – 

keretegyezmény feladatfüzetet; 

- a tényt, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az ECOLECT Közösségközi 

Fejlesztési Egyesület révén elindította az eljárást a nyílt online árverésre vonatkozóan, a 

közbeszerzési szerződés odaítélését illetően, amelyek tárgya „Hulladékbegyűjtési és 

elszállítási tevékenység, valamint utcatakarítás Marosvásárhelyen, szolgáltatási szerződés 

alapján – mint a Maros megyei köztisztasági szolgáltatások összetevője – 2-es övezet", 

közölve a SEAP-ban a CN 1015333/2019. szept.25. szám alatt, és amelyek a 



„Hulladékbegyűjtési és elszállítási tevékenység, valamint utcatakarítás Marosvásárhelyen, 

szolgáltatási szerződés alapján – mint a Maros megyei köztisztasági szolgáltatások 

összetevője – 2-es övezet" projekt kapcsán zajló nyilvános árverés eljárása alatt 

benyújtott ajánlatok ellenőrzése és értékelése folytán, nem bizonyultak megfelelőnek, és 

ezért ezeket elutasították, a 395/2016-os, utólag módosított és kiegészített KH. 137. cikkelye 

(3) bekezdése a) betűje értelmében, a szerződő hatóságnak meg kellett szüntetnie az eljárást, 

amelyet a 10 napos óvási határidő lejárta után lehet folytatni.   

- E megközelítésben, e szolgáltatás folytonosságának biztosítása céljából a 

Marosvásárhelyi 2-es övezetben az ADI  Ecolect Maros által, a fent említett szerződés 

odaítéléséig, a 2-es övezeti TKE-nek (Területi Közigazgatási Egységek) elrendelték, hogy 

hosszabbítsa meg a szerződést az aktuális működtetővel, a megyei   köztisztasági szabályzat 

betartása mellett.  

- Az aktualizált, környezetvédelemre vonatkozó, 195/2005-ös SKR-t; 

- A tényt, hogy nem tudták befejezni a „Hulladékbegyűjtési és elszállítási 

tevékenység, valamint utcatakarítás Marosvásárhelyen, szolgáltatási szerződés alapján – 

mint a Maros megyei köztisztasági szolgáltatások összetevője – 2-es övezet" odaítélési 

eljárását egy engedélyezett működtetővel megkötött koncessziós szerződés által; 

- A tényt, hogy Marosvásárhely sajátos helyzetben volt a köztisztasági 

koncessziós szerződés meghosszabbításának lehetetlen volta miatt, mivel a szerződés 

lejárt 2020. január 15-én, és ezt hosszabbították meg 90 nappal az érvényben lévő 

legiszláció szerint, a folytonosság biztosítása érdekében, ez egybeesett a covid19 

járvány miatt meghirdetett szükségállapottal, 2020. május 15-ig, ez időszakban 

felfüggesztik a 90 nap tevékenysége, amely viszont a vészhelyzeti időszak 

meghirdetése után fejti ki hatását, és 2020. június 20-án ér véget, amely után nem 

lehet biztosítani a köztisztasági szolgáltatás folytonosságát, ez a 98/2016-os, utólag 

módosított és kiegészített közbeszerzési törvény 104. cikkelye (1) bekezdésének "c" 

betűje, együttes olvasatban azzal, hogy létezik egy, sürgősségi helyzet 

kialakulásának lehetősége Marosvásárhely megyei jogú város területén.      

 Figyelembe véve az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 24/2000-

as, jogszabály-alkotási normákra vonatkozó törvényt; 

Szem előtt tartva az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 51/2006-os, 

közösségi közműszolgáltatásokra vonatkozó törvény  1. cikkelye (4) bekezdésének „j”betűjét, 

a 8. cikkely (3) bekezdésének „d”és „i”betűjét, valamint a 22. cikkely (3) bekezdésének 

előírásait, a   99/2014-es, a 101/2006-os, a települések Köztisztasági törvényének 

módosítására és kiegészítésére irányuló törvényt, valamint a 2020. május 18-i, 349-es KH-t a 

vészhelyzet kihirdetésére és arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket kell hozni a 

COVID-19 járvány megelőzése és megakadályozása céljából. A 98/2016-os, a  

közbeszerzésekre vonatkozó  törvény 3. cikkelye (1) bekezdésének „c” és „b” pontja, a 14. 

cikkely, valamint a 115. cikkely (1) bekezdését, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdés „a” betűje, a  139. 

cikkelye  (1) bekezdése és (3) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a" betűje és a 243. 

cikkelye  (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

 



 l. cikkely Jóváhagyják a tárgyalási eljárás elindítását a részvételre vonatkozó 

előzetes hirdetés nélkül, a köztisztasági szolgáltatások kiszervezésére 

„Hulladékbegyűjtési és elszállítási tevékenység, valamint utcatakarítás céljából 

Marosvásárhelyen, szolgáltatási szerződés alapján, sürgősségi eljárással, a 98/2016. törvény 

104-es cikkelye, (1)-es bekezdése, c) betűje, illetve a vonatkozó odaítélési dokumentáció 

szerint." 

 

 2. cikkely. Jóváhagyják a tárgyalási eljárásnak megfelelő odaítélési 

dokumentáció alkalmazását a részvételre vonatkozó előzetes hirdetés nélkül, 

jóváhagyva a 109/2020-as HTH által ,  azzal  a kitétellel ,  hogy a felbecsült  érték 

a verseny minimális elvárásai  megfelelnek majd a szerződés  érvényességi  

időszakában,  legkésőbb  a nyíl t  árverés  befejezéséig,  de nem tovább,  mint  egy 

évig.      

 

 3. cikkely Megbízzák a Municípium Végrehajtó Testületét, hogy végezze el 

az összes  szükséges módosítást az odaítélési okiratokban, az ANAP észrevételei, 

a CNSC/ a Bíróság döntései függvényében, valamint egyes kijavító intézkedések 

meghozatalát.      

 

 4. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Közterület-rendezési Igazgatóság, a Gazdasági 

Igazgatóság – a szakosztályok által, a Helyi Adók és Illetékek Igazgatóság és a Helyi 

Rendőrség Igazgatóság révén.  

 

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása 

érdekében. 

 

Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 
 

 

 


